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On .birinci lıa/ta 
On birinci miW tasam:ıf ve lkti t ba!f.at>ı lı;lndeliz!! 

Yeni baltanm geçen on tuıtt.adan 1.'°k daha büyü.k bir kJymetl '°" 
man:u;ı \'ardır. 

d 500odenberi, dilnyanm syılı mtlletJcri harp b:ılinlto buluno. 
yor. ln!Anlığı toodlt odeıı bu tehlikcll yangın ka~Uilllda yttlt mn.lm 
mevkU va tas3rnıtuo klymetlni ~.ok il1 nnıamı olnıa.auı. lflnmdır. Çl1ıı 

ü wnumt buhran keruU yağımızla. ka•;nılınnnın dcğcrlni bogüıılctde 

bize lsb:n etmediyse ba.5ka hlg bir blidiııeGcn bu doğ~:I ISfrcnemeylz. 
914 harbt'.ld eekcrin kilosunu kattan yediğlmW blr aaniyc bllc düşftn 
mek Türk cnı..,;rinln re a1m terinin son on 1Jeıı ecnedcki ga.yretinJ tak. 
dire en bllyük fırsatı \-erecektir, Alnca fUla sarfetmcmek, hıLr mnıp 
hannaıı savurmamak, tıek bir ekmek kınntumın cbhl kıymeti.nl bll. 
nıek .. Bütün bunlar, bizim BıJDkta dimdlk Ye smısılu durmamu.ı ~ 
yanya.oak küı;tlk bir takım l~r k1 yan yana g:eldiği Ut.OJaD f)lr mili('. 
t1n manevi bütünlü •ünO meydana gettnneı.-tc4ir. il rgUnlimUı:üu \"(' 
her luu'eketfuıf7ln mmi bir lmtlhiln olcloğwm bllellıo; blbnl~em 9C 

DJesrllJl'.re do Gfrotellm! EN SON DAKiKA 

Japon reb'iği 
Tokyo l'1 (A-A.) - İmparatorluk 

un:ıuml kara.rgtıhı deniz kısmı bugün 
15.SO d& aptıdakl tebliği neoretml§. 
tır: 

Kara or<!Ularile sıla ~ bcraberll#i 
yspan Jnpon det\12: kuwetlerl, Hong. 
kong harekAtı esnasında d~D\anm al. 
tı t.oıpldow ne btr topcgkerJnl batır. 
mıoıardıt, 

Bir muhrip, lk1 topookcr V() dij;"l!r 
blr goıııl tehHkell aurette hasara uğ-ı'8.
tl1.snı0Lır. Diğer taraftan, .Japon blr. 
ilkleri, lııtont.AWı kaleıı1)'le diğer tnh. ' 
tımau bombardıman etını,ıer ve ha. 

•ra U#r&tmtflardir. 
Hongkonga yapılan hava t.aarnWa.. 

rma denm edllm~ktedlr. 
Japon denla birlikleri 11 llkkAnun.. 

da cenubi Paat!lkte B&kor ada.smn tn... 
e.rnız etml§1erdlr. 16 UkkAnuı:ıd& Joıı
eon adası da bombardıman edilml.ştır. 
Bu taarruzlar muvafialdyoUc ba§a • 
rılm~ttt. Bu adaJat'ttakt aaJrert tesis. 
lorc ehemmlyeUi hasarlar yapı1mt4!ttt. 

Japon 
Bahriye 
Nazırı 

Ameril<an 
üslerine 
ya o ilan 

baskını rı 
anlatıyor 

'.Iol. o, l'1 (A.A.) - D.N.B. 
Bahriye nıwn AmJ.rııl ShimMıl. 

LiBYA HARBi 
Knhlre 17 (A.A..) - D1ln I.Jbyada 

11!ddetll muharebeler devam ctml3Ur. 
E5aS1ı mUlıarcbe, Gaza.lanın 20 kilo. 
metro cenup batwrıdak1 bölged ya • 
pwyordu. Alma.nln.r, tnıt1121 ve Hintli 
kıtalannm mUl;errcr bUcu~lnrma kar 
şı kendi piyadelerini himaye ve mu. 
hlltaza gnyrotUo cllerindo kalan b11 • 
tün Wıklarınt muh::l.rtıboyc BllrmllB • 
Jercllr. 

Mnamafih, bu muharebe cephenin 
cenup batı ve batısm.dakı lngılt.z tan)) 
lD.rilc diğer zırhlı kuV\·eUeıi dUşmıı. -
nm ı;crlslndc Uorlye nUlıntalıı.r ve mub 
temel olarak dUşman tanklarına rnsL 
lamndıklarmdan Almıı.n • İtalyan ih. 
Uynt kuvvet.ıcrın., chcmmlyeUl u.yiat 
verdlrml§lcrdir. lngtllz ltuvvetlcri, 
d'üiJmı:ıam 300 tonlt.to mUhimmo.bru 
ve ·a.ııc mnddd rint tahrip ctmlf1crdlr 
!ngUiz zırhlı ku.vvctlcrl bu3'{ln, d~n. 
nm bnşlıca lnıvveUcrinln ı;crllcrlndt' 

kuvvetli bir ~ik icra.sına d vam rL 
mektedir. 

Alman ar çekiliyor 
Jla§tarafı 1 Del sayfada 

SoV}-et kuvvetleri ıPddeW muhal'e. 
belerden sonra satı gil.ni1 Kallnln §eh. 
r!ıd lıg&I ctmlfle:rdlr. Kuvvetlerimiz, 
gcnenı.l Skauss l."UDUUldasnıdakl do. 
lruzuncu Alman ordusuna ağır bir dar 
bo TUrmu§lardır. Alman t.<lmenlcriDln 
geri kalanları tınttya doğru~ 
tcdlr. KaUninde bllytlk ganlmetıer el. 
de edllml§tlr Bu ,ehrin sahtı emum 
da Jllpılaıı muh&rcbelerde general 
lı!&aheııikov ve ceneraı Fııskievicb 

ktrvveUcrl bi baua terna.yUz otı:ı:ıJ.elcr. 

dir. SoV)'et ıruvwUeri kaçan Alman • 
l.v'I takip ve lm!la etmektedir. 

llıtikllrla mücadele 

Japon diyet moclJslndı;, Ja.pon kuv 
vetlorinln kuvvetlerinin Ha.vay, 
Vake. Midvay adalan lle Filipinler 
ve Malezyaya karşı yaptığı ha.re .. 
ketlere ait izahat verm.lati.r. Anıl .. 
rn.l Shimada., Juponycın:n butlln 
cephelerde baskm truuTUZU ya.p • 
mak suretile deni% ve hava Ustlin• 
lüğilnn elde etmeslnln gok ehem
miyetli olduğunu anlatm15 ve bu 
baskının muvalfnkıyetle ba64rıl • 
dığuu belirtmiııtir. 

Loıı:h"a, 17 (A.A.) - R.B.O. 
Libyol\a üç yerde şlddetıı muhnrc • 

beler vukubulmnktodır. Bu muharc • 
bclerden biri general RomellD toplrıdı. 
ğI tankları 1ngtllz sırhlı IAJ'UklerlnlD 
tlcrlcmeslne mani olmı:ığa çnlışt.Jğı 
Alomlhn.mızdn, !klneisı Alman plyn • 
de kuvveUerlnliı mlllılı:tı ıcvru:ıın stok 
larmı kurtarmak için §lddeW nUcum. 
lnrdlı. bulundukları G&mln ynkmln • 
rmda, UçUncUsü (13 İngiUzlcİin gentıJ 
blr cennh çevirme '!ıarckeU yapmnk ıs. 
tcdlklcri aGzalcı:ıln garbmd::ı. cereyan 
etmektedir. 

ll09kova, l'2' (A.A.) - Pravda. ga.. 
zeteaı Almaıılarm muamıf.dane bir 
mukavemet gösterdlklcrinl ve :tatrla • 
nm gvbindc.\kl tıöJgcde mukabil ta • 
a.rrw:l&r yıı.ptJl::lar:nı yazmaktadır, 

Almanlar kısmı killUleriniıı ıicatlnl 

himaye ısın Mojalsk istikametinde 
bUytlk hava te&ıklllcrinJD him.ayu!nde 
!ftddeU! dllmci!l.r nrohuebelcrl ,ap • 
maktadırlar. 

oüova, n (AA..J. - PraYda p. 
zetesı )"&ZlYOl": 

·~ saıı C{lnt\ Koskcwa cepbe • 
sbıde SovyeUer 90 k"67{1 geri ~ 
,re ileri harekeUerlnc devam etmJf • 
lerdlr. Kallnln kealmlnde kuvvetlo talı 
kim edllmi' ola.n Alman batıarma gı. 
cıı. kıtalıırın Jqı.~smdı!. dört Alman 

piyad. tUmenl bulunmaktaydı. Bu 
lıt!.U&rdan Uç!l ta.hrlp ed.llml§, dördün.. 

dd W bir ate§ aıt:ma GlmDU§ • 
trr. SovyeUErr 35 den fazla ~ 
noktayı seri almı§tsr ve Kalinin en • 
dafaa1&rmJ zorlryarak btl §ehrt blr ht\
cumla ele ~1rml§lerdi!'. 
Karanlıkta sokak mulı&rcbeleıi ol • 

:nu:ıi Ye Almo.u blrlilderlnbı dağıla.rak 
kaçarken büyük bir cephane deposu • 
.ıuı wı blr çok ka.ınyoolan teı<kettlkle. 
Ti 'gtJrlllmUJt.tlr. 

Atman tebliği 
.Bert1a. 17 (A.A.) -Alman ordutan 

b kumo.nda.nliğmın tebliği: 

Ş&rk ccphcstnh:ı. muh~ keallııle • 
tıa aytan f!i1nde taarrus hareket 

den mevzi harbine gcı r cep. 
lc&bedr.n ıslah .,., k:mollo.a ha -

reketleri tcsblt cdlını bir plln mucl.. 
)'~fiktAdir. 

Alman ha va kuvvc:t2eri Doa ~ 
s?Dde ve rk oophcainln merkez J.~ 

mWüm Ta§ ve &Y teşklllertyıe 

Saeyet kıtalarma karşı taarruzlanna 
d vam ct.m4tJr. Dnamanm kıtaat top. 
luluklan dağıtılml§, ~taryalar muha 
rcbe harici bmı~ Vtı bttçok motfS?' 
I!ı. anı.bıılar t:ıhrlp c<lilmL5tlr. Volkof 
kcs1mlndc de bava tanrrW'Ja.rı nettcc. 
ııfndc dll:mıan milhim kayıpıanı. ul?m
~tu. ln.Ptt.ereııJn cenup sahillerln • 
do dll.u g Pllmut ve Duvrda sava., 
ta.yyantcrl llm&ı tesUılerlni, ~«o de. 
lJO\.ıınnı bomb'1rdımıı.n e~erdir • 

Hong-Kongta 
hayat normal 

Balk için amaml 
ı talar açıldı 
< ın ...... 1' (A.A..) - H~kog

ıLm çın ~ merkez ajanımıa. btı. 
dirlliyo•: 

Par.aml'l1 ktıftmı Çi:ıll ~ Hder, 
Honc,;1:01 gdıı radyo ile beyanat yap • 
mışlar ve Çinli halktan allkfmeU mu. 
b:Jlnzıı ctm"sini ı.Memlşle.r, Hcı.tgk~ 
N1keı:ıetlnln, ur:ıın müddet muka.c • 
n t için hnlk& ve ııır~ ltısnmlu 

lıeynk mLlttard:ı tecb!wt, malzıeıtw ve 
mn. mttlllt oldugumı t:e. 

rn eh•.ı•....wı. 

Gct;en ma~ gtlnU Hmtgkarıc, 

1 amvıı.yları m~ııtu.aman işlemiştir. 

n ~ prinç satılan dükklnlar açılı 
aMu.,."'U g;ı:,t, Mkcr! h!d.iscter de bun. 

l•.n::ı tWSNt.1ııe pek u tJemr ·~· 
~ \ıaJk umum! lôlWıtalardım QOk 

mem:ıun&ıı. Pull' ı:Qnfi btıkQmet ta.. 
nmdaı:ı tııhlf'.m.t a.ltı.n toktı.nta.ıanla 

J.*..-bm .kap ~ .dftğst~. 

Parti Grupu Mihl Korun.na kanunun
daki değişikliğı kabul elti .. Daha muharebenin ba.slangicm 

da, J'apoo filosunun kuvvetli tcşldl
le:ri, sa.ha.hm ilk saatlerinde Pen.rl 
Harbour'a taanıız etmişlerdir. Bu
rada, tn.m t.aa.rruzun yapıldığı sı • 
rada Amerikanm 8 ha.tWıarp ge..,.· 
misi ile diğer b1lyUk deniz birlik • 
lerl toplıınmıştı, Japonlar bu WaJ' .. 
ıuzd.3 üç bilyilk muharebe genüsi 
ba.trrnlIŞlar ve diğer muharebe ge
misini de hasara ağratmrşlard!r. 
Dört kruvazöre de tehlikeli Jsa. -

CUmhuriyot Halle Partisi Meclis 
Grupu Umumf Heye~ dün sa.at lfJ 
de reis vekili Seyhan mebusu HiL 
mı Oranm reisliğinde toplanmıa, 
m.UU korunma kanununun H, 55 
ve 65 mci maddelerinin deği~tiril· 
mest hnkkrndaki kanun p'l'Ojesine 
da.lr daha evvel teşkil edilmiş bu• 
lwıan Parti komisyonunun ma.ıha· 
tası mUzakcreye m~ itlihu e • 
dllmla ve sliz ıılau bil'Ç()k hatipleıı
le ilgili vekillerin beyanatmdan 
sonra, mazbata ile birlikte madd~ 
lcrdcı teshil od11mi5 bulunan esas· 
ıar, ~likÇc wnumt heyet reyine 
81'7.0lunm~ ve bu esasların aynen 
ve itttfakln kabul edildiği anıasıı. 
mqttr, 

Vaktm gcclmıcslne binaen nız
namede buJuDruı diğer maddeler. 
gCJecek toplantıya b~. 

Diğer taraftan aldığmm m~lü • 
matn g6re, hU.kfunctçc vurguncu -
lnrlıı mücadele işinde bilhassa stok 
çuların en ebemmiyetll veziyette 
bulunduklm gözönllnde tutularak 

Bulzar Krah 
Genel Kurmay Başkanile 

uzun uzun görüştü 
SofYa, 17 (A.A.) - Kral Borls dün 

Bulgar gcnd h-urmay b:l§kıinı gene • 
ra.ı Lukaçuyu kabul etmiş ve kendi. 
Bile w:un mUddct g!>rtl§m~Ulr. ~ .. 
nerıılin refalmtiııde yül::x:k ri1lbcli Bnı 
gar subaylnrllo aon E,ilnlerdo Abnan 
ba§h-wruınclantt8muı da.veti Uı&erine 

doğu ccphcslnln muhtelif k ..... ımlcrini 
ziyaret ctmlf} olduğu mal!Undur. 

İngiliz tayyarelerinin 
akın lan 

Loodnl, 17 ( .A.) - Salı. Ça~m 

ba gecesi, bombardmınn servisine men 
l!!Up İngiliz tayyareleri, Almnnyımm 

§!mal bat:Jsmdakl hedeflere taarruz 
etmişlerdir. 

Bam et davası 
gıs- :B.9titnrafı 1 ncl fl&yfllda 

Raporda, Cclilettin Ezincnin ma 
Jmlaılnin lklnci k:ısmı milııtchzi oı. 
malda beraber bir tenkid olduğun. 
dan hakaret say:Wunıyaıcnğr; Muh· 
sh1 Ert.uğnılun yazısının ise, Ce • 
Wettin lüdncnin f;8.hsı istihdaf e
dilerek kendisi.ne hakaret ~ı 
ettiği, fakc.t bun<b ~tle tenkid 
edilen sanntkirın tees.sürünUn ~
seciildi,ği, Peyami Safanm birinci 
yDZI5mda ilınj ve edebi mr terikid· 
kelimelerin dl'Qma Çl'lalfuğx ve re
jisöre luıkr!l"Ct edildiği, ikinci ya· 
Z5DUil ise :nı.b.ahi bir ynzı olduğu, 
hakaret teı-~il etmediği bildinlme.k 
tcydi. 

Peyami Safa., bu rapora itiraz e· 
dorek dcmil}tir ki: 

- Ehli vukufun E3lahiyeti yok.. 
tur. Dahilfy(:ci bir doktor göz has
talığından anlrynmad.ığı gı'bi bıı ~b· 
h vukuf da bu me'\"zuds beyanı ınü
t.alea edem<2. Her ~ .kada.r ehli 
vukuf cde:blyat.çılardnn mUrokkcp.. 
se de tip::ı.tro iht.bııs i >idir. Tiyat· 
rodan anlamak ba. kn bir istir. 

Bundan sonra Peyami Saranın 

avukatı ~ alnus, haklarında ~· 
hm. davıı.larm t.e:vhidini istemiştir. 

CeUılettin F.zinc, Muhsin Ertuğrul 
rapora lllraz ctmemlşlerdlr. Cihat Bn.. 
b:ın mU!ılC't lstcnu Muhsin Ertuğnl. 
lun \-Ckll! da\• nın ınatbunt dav •ı ol 
chı{;'tlııu söyllycrck ınuhnltcmcn!n uza 
ttlmamn.sını söylemi:rtir. 
~mum1 c'M mUt.aJcuım wy • 
~~~be~ mtı:m.. 
k~ r,eldlmi ııetieede karar içlı! 
mubake.meyi gt•lect ı:ttr§amba ııaba • 
lıma ~m~ır. 

gwi stokcuJarla kati mUcadeleye 
karar verilmlştir. Anknradan gelen 
haberlere glSrc bu hususta bazı c
f'.asla.r ha.zırlannuıktadır, 

Milli korunma kanununda Yeni 
tadilAtt.a bilhassa fena maksatlar. 
la yapılan stoklar vo stokçuluğun 
vasıflan tayin ve tesbit edi~ ve 
bu suçun cer.ası olarak gok ağır 
mlleyyldelcr konubnll§t.ur. 

Bugün bilinen ha.kikat piyass.d& 
mevcut olduğu söylenen ~ 
mallarm gkli depolarda stokçular 
elinde mevcut oluşu, bunlarm kara 
borsada, gCJJis mikynsta ve yük • 
sek fiya.tle.rla al:mıp sa.t.ıldığıclrr, 
Bunlarm bütün muamelclerl d al· 
tmdan ve faturasız yapıldığından 
kolay meydana çrkmamaktadır. 
Mevcut fiyat mUrnkabc tofJtllll.b 
da gizli ste>klann meydana çıka.m. 
ması ve stokçularla mücadele i~in 
~ geniş lınkinlam malik de~ .. 
dir. Yeni ~ tcekilAtı gizli stok. 
ları sistemli bir 5ekilde tr.kip e
cektir. 

Karne aıuıı 

ıt~Jlyan 'ebliği 
Itoma., 11 (~ - llalyan orduln. 

n umuml ltarargfibtnm 568 nuına.ralı 
tebliği: 

Düşman Bardiyn mUstabkcm mev -
betler olmuştur." kilnl ve Solluınun mllatahkrm mev • 

Amiral Shimndn, Honolulu civ_a zflerbıi ycı:ıldon 1.ılddetli bir topçu ate. 
~n bir .Amcıikruı tayyare ~ı- ı §i aıtma. n.tmı§tir. Aynelguznln bölge. 
61nın muhtemel olarak ba:lmklıır.. slndc dUn bUtUn gUn t.a.arnızlar ve 
nı ilave etmiştir, mukabll taarnız:ar devam etml§tir. 

Bahriye nazr:n bu milmwebetle, DUşman durmadan yeni kuvvetlerle 
Pasifikteki Amerika filosunun mu- ~beyi hizlandırmaktadır 
barebe kuvvetinin imha edllmi'ş 01• m Diln kaydedilen muharebel~dc alı
duğwı~ m~ede ettikten sonra nan em mlktan li0k1z yUzU gcı;mek _ 
~~le <iemişti.r: tedir. Almnn gıınlmeUer arosmda 30. 

'Midva.y, Vnke ve Guam adala- d-0 to ve yllzden fazla tank, zırhlı 0 _ 
rma aynı znmruıda yapılmı tnarrw: P ı 
l dn dilımuınm bi ~ ta ~omobll ve zırlılI vasıtalar vardır. -
ar es.~~-· ... .:ı.;ı-:~ broo:i.r. Y taıyan ve Alıno.n pike bombardıman 
ya.resı wuuıp ~ ve mayn 
gomJıri. bat.ırılmrtiUr. Bu ha~etlcr tn.yynr<ııf"riı:ıdcn mUrckkop tcaklllcr 
netice:.ıitıdo, 10 llk.kfuıunda Ha.vay birluı.ç kcro ı;örünllr n UOLClerlc dl\§ • 

adnla.rile doğu Asya e.r:ısmdalti br. ınanm kıta topluluklnrmn. ve makineli 
tün sevkulcey!}i muvasslalıt' ke • vasıtıi.lanna tnarruz etmi.<ılerdlr. 
tilmiş bulunuyordu." Derne ve Blngıı.zi Uzcr1ne yapılan 

Amiral Shimada, lnıvveUi Japon a.km le§ bbll&lort !M!Uoesiııde hnva 
teşkillerinin 8 ilkk&nun sn.bsb.r, hiç bıı.t.arynları_ Uç düşman tayyaresi dU. 

_... .89tıtal'a1'1 1 
.ilci •yfad'.a bir zayiat vcrmt'ksizin ln.gi!iı; :Ma- f?111'mtl,-Ierdir. 

lıa.ZasUo hububa.tı Dımol edc?'ck yağU lezyasma cıkmağa muvnf ol .. Yuna.nistnnda. Argostoll nurınc ntı. 
IX>humıar eltimbıe m\laaadc delmiye - dukla.rını blldirmiş ve dn.hn ge<:c • lıı.n 111rkaç bomba hiçbir hasar yapma-
ccktir, Ekmeklik buğdayı ycttstiren den, SingnpUl' ir)nda ve a:IY:lr.mds- ur. . 
topra#m befka ınaddelcr mllı.ısaline ki kışlalarla bava. meydnnla.rınm Dtl.-ı gooc Brondlz.ı il Knlruıo boın.. 
tahsis olunmuı ıı:ararlt görillmektedlr. ı An~""'n d '"0. .. ..,.. ı ı.nuvaffak~etU bir ha.va ibat:Jmu ile lınrdıror..n e--....,,.,.. c"' .c .. -rn ı 
Bu hususta da tedbirler almucağı an. taanııza uğradığını söylcım~tir. yoktur, Yalnız birkaç ev h'.l.ıxıra uğrn.. 
lıı!'l'lltn..f\ktadrr. Yağlı tobumla.nn da "S ilkkanunda. büyük. 'r Japon 1 t:ıım?S't•r. Kat •ıad.l. ~ va b:ı.taryalnrı 
fiya~ıırı yalan~ tcsblt ohınaca.J.-tJr. hava t.e$:ili Filipin ad.a.lr.rmdalt! bir tayyare- dU ürmU3.erdir. 1tiı.lynn ve 
Diğer tanı.tt:ın ticaret vckAleUnln hava m~y<lıı.nla.rmt oombclnmış ve .ı\lmr:n tayya.rclm birkn.ç lccrc M.altn 

vcrdib"i bir •mJrle ekmek na.rhınm da buralarda derhal 100 dü ;,nn tay• ıadıı.sı.nm a, ı~eı1 hcdoflcrlni bombqrdı • 
tsyat morakabe komlqonu tıımtmdaıı ya.resi tahrip etnıiı;tir. ltoaki!l man cbılı+ rillr. 
tesbiUnl bJldirmL:ı ve bunun tb:e.rine ----o----
bctcd!yô lkt t mttıfilrlllğQ yCili ıuır günJcrde yapılan mUkerrer c ... nr - • 
hm laı.ç ku~ olmuı icap edoooğt bak ruzlarln Manlla ve Lnvite 0 • u be. Ruzvelte verilen sa ahı yet 

Para ui;'nl.m~." 
kında lw:ırlad?ğı raponı lı,yat mura - "10 ilkk&Jıunda IAIZOn mlaaınm 
kabe komlsyonuna gfindc~. şimaline ve 12 ilk'kinmıda 00. ce • 

Fiyat murakabe komtsyonu vatı mu 
avinl Ahmet KmJknı l"ly&scti altmdıı nup kısınma asker 'l ıım.şur. 

Bumda.ki Japon kuvvetJcrı hMcn 
ckrhlll toplanarak belediyeden ~elen Wrakkilcr lın}-ıietmcittedir.·' 
mporla. hububat alon fiyallarma ya_ Japon bahriye nnzırr sCZICl'i!lC 
pılan zamma g6r<ı ekmek m.allret be. !iÔYle devam etmiştir: 
sııpl::ırını tcUdk c~Ur. Neticede bQ. "Dli.<mı.anm 288 tayyare i bir 
e:ıbahtan iln.z.cn tatbik edilmek üze. de.ni7.9ltı gemi.Sinin ıu:.vhın n E<ın
re 950 gram ~da olan bugün.. ra Birleı::ik Amerika clc:v: tl inin 
kU ekmeğin beherlnc 16 buçuk TC l!llipindcld ha?'p h'Udrct ve hıınılc
f'rancalaya da %7 kurtlli ncırb kon - sinin kırılmış olduğı.um şnrid:.iiktt 
muştur. Yeni nıı.m btı aııbJhtarı itilm - muhakkak nav..a.rile b:ı:l -:r. 
ren tatbil~ cdllmeğe ~lanmıştır. Honglwnga knrcı s i11;.!-tAnwıda 

M 1 da • 1 h 1 k bel lıyan taarrtu.. Japon tnV1't'1.lcrl a ezya vazıye u anı tarafından o kadar nlU.l'R.!:~fkJ)cl-
-- llafjtaratr ı nci sayfa.da le ynpılını.Jtır kl, bu ikuvVetler iki 

yakınlarında çarp~ olmaktadır. gün sonra. HoııgkollJ; li:.r nmı:ıi do
Yclansanddn lagillak-r ao,manıa. te • ğu medlıntne ulaımu~ btÖftnlJ2!or • 
mastadır. 00~ mrada yaJnı.z hava lardt." 
:fnall.yeU ile iktifa MıDJftir- .Japonlar -----0---...... ,....ı.
gayct ağrr zayjata ~. 

HonltOlıg kCl!ll.mJaııe p.Uıioc, Konı.lo. 

vmı tahliyeslai ....... tcbliğdenbcrl 
yeoi malfımnt M'mtmemı,,Wr. Baııg. 
J.-uıg htı V& .e kAl'a t.mmianDQ •m • 
kHcmct cdiyol'. · 

\'U.c;iJıgt<>.'1, J'I ( .A.) - Rclll Ruz. 
'Hlto ınuh berenin devamı müddetin. 
cc kul\antlmak tçtn vC'r1lcn tevke.~de 
Eall'ı.bly.,Uer, 1Dl4.1 bUyUJı: har~ es. 
ıusında. Vıtsonun kull ndı:;t ss!Ahlyct 
lerin aynıdir. 

!«'is H.u;weıt. czcUmle, fed ral bU • 
!tümeli ycnid"n tcşltlll\tınndrrma.k, ye. 
ni nezaretler kurmak, yahut :ırevcut. 
l:ı.n ıslah ctnı t, birlC'::lk de\1etlcro 
ula!i<U\ veyu buradan çıknn bütün mu. 
habere ve muvasala yollannn nezaret 
ett1rmck haltkıruı. malik olacaktır. 

He.lihazın:l.l kısmen mccburl ve kın. 
men ihtiyari ockllde bıısıo. ve radyo 
yıı.yımlarıruı. ve ynbancı memleketler. 
le ynpııncsk telgraf mtıh&beratma san 
s& lronacnkttr. 

11".an - lngiltere muahedesi 
~ılnol~ 

All ~i han, li'anlılo.rdan İDgQ.ls 
, ler:ln ,-anında. muharebe etmcterlnln 
k,etfycı: tnıep cdllmediğini 'Slft.nı e~ 
Ur. 

'.EaFktl., hıgmılcrin Jrıııı ve lrnk • 
bm mnı ve qye. Uirdflklerl hnltkm. 
d3. do?nsan rtv~yetlcri yala.n1amt:ı ve 

~. 1'1 (A.A.) - lıl&leA;pada 
o!dc1ctll mubaı'Cbolor dıml& etmek • 
tedlr. Şaııgb&ydıuı pm W ha.be.re 
gönoı, Japonlar Ma~ birçok top 
~ır. Flllplııl~ mibhn 

Sfokbolm, 17 (A.A.)' ...._~ 1ıl1Akls :tra.ruı. Ja&e mad<lel<'ri ithtıı 

bir haber ~tnallllfbr, 
Kaloqa uımaı& ..aJW ~ ı.ı 

lunarak, linUmtısdeki g'llQ&er ~e 
Maleeyanm mukadder bmn lııelli cıla.. 

e&.,l>mt B5ylemlflir. 

Beyanname venim.iyen üç 
ton demir 

Fiyat muraknbe btıro!!U bir müddet 
evvel şehrimizde 'bir demir stoku ~y 
ci3n:ı çrlı:urınt!J. rnnl saJılbi bulunz.ml'L. 
dJ:n>Ciıın domirleTlıı buinnuuğ\l depo 
m1llıflrlolı~ 

t>emırwr.n ıı.~sı vcilme&. 
ti ımla'1lmit> r:ıhttıt l!e.hmut Anlu a.d 
liyeye vcrilın~..il'. lllııpa.nnameei ve • 
ıı.'1Mbon ~...._~ • 

ne posta ınntıakeJL:5'nl\l ~·Hl~ eda~ aı5y'Je:m~tl'r. 
basııa. ticaret ~ ~~~ btL MuaMıicnlu ~ıca noktnlannm, 
yiik zıol"lukıtı.r rncyda.n.n. stW1 .. :ı:ıti.t.ihı. :ımMıııala. ,.\) :mttnalcelc yollan.. 
Halen StokholmdA ~k nm nanı1macmın, 11-:mdo. ~ 
f:llrcWc :tır Stokholm • • vô !ng.D.iz kııvvatıcrinin ıooıunmBSt • 
ru ha.va yolu tesl:ll 1'*'- :na_ 1rıuun cı::ıtm ir;lCl'in.e ltnnfl}ı1mıyn._ 
pılnW<la.(11r, cağt 1.eminatm.ı. \"C beynelmll l Vnz1. 
---------"-"-T-i'"-..;..,-c;l ,yet dü.zdlnoo İnı.nd D lıUtfın 3.."lKcrl 

TEŞEK kun-ettorln çclttlınc& t'9AhhUdftno ıdl 
mat~ll'Jcm:i tilva r.tt~ s~ktadır. 

Kn:mı Güzinin z&! ... h > l•· 

ğının tadu.visı husuc.ıınd ı aö.-s ·- Parı' c:te yoni suıkasHer 
diklcıi i!ttim m ve ~ ~l illdt:•t t "' om 
dol:ı.yı Haıı 'ki lıaswn~ < ocuk nıü-ı Lou~rn, 17 (A..J\.) - B..B.C. 
tehııssısı Dr. lliy .Alt ~filaii, u.-:-... Pariste ~ yt>ni tocıı.vUz yapılınıa • 
t2.?l Bayıuı. HoJ.i.de ,.0 hem01:c Ba- tir: l - Ptırl.., dvunı.41. gestapo 
:12:%1 HamlYGt '\-"e H'Ur;yeye arr"k t • rner'kt1?i1erlnı5" bir bomba. pa.tlamI§. 2 
fe~kUrlerimi arzederim. - B.:r Almsn sleeı-i 'ftlrUlmll!if:ur •. s-

Hnhft"• Par.tS M:h!!i iGm<il' Alm'lllln.rnı doıiıaro 
(~ıı.J 1 ~i ~ bomba.~ 

Singap:ırda 
Eoğaztar lctareEi 
va.isi diyor 111 : 

Her adım toprak 
ıç n mücadele 

ede cağ iz 
..,,ıngnpırr n (A.A.) - Salı cfult1 

tc: rii mecILs!n fc.wkalMe toplantısmds 
söz söyll~n boğazlar l<Itı~tsi vallSI 
Shenton Tho:nas ~ylc deml§Ur: 

"Btz sadakatte gemimizin Ust.1lnde 
duruyoruz. Erltanyn imparatorluğu 

bize bakıyor. Yalnız imparatorluk de. 
ğil, hlirrlyet ve adaleU seven lıcrkCS 
bize bnkryor. Bu tecl'Ubeyi ı;cg1rn:ıe1' 
için ccsuct allt&hını kı.ıgaznnaııyı.a. 

Son zaferin blzlm oıacağml bllcrcık. ö. 
nUmtızdeki vazU'cyt ba§annak vo her 
adım topralt i~in mUcaccıc ctmcUyf.1\., 

"Benim ırlamdruı olanJarıı ela §UDU 

söylüyorum; halkm herha~ tı1r ricat 
hareketinde ırk fiı.rkı yapılmıyncaktıı'· 
Hlçbir kadın vo erkek sivil idareden 
rlcat emri Glmıyacaktır. !Birlikte yaFP 
dığımız bu memleket hıılkmıı. aadl~ 

kalıyor ve bu tecrUbedo birlikte çalı. 
§IYOnıJ:, Pcnanguı Akibcti, Kedahda 
vukua gelebilecek hMlsclcrc bUyUk 
mikyasta bağlıdır. nk basltm tnarruZll 
bizim için i§leri biraz gUçlcş~ur. 
Bu hA.discler bizim Qmlt cttiğlmlz gl. 
bl geçmedi. Hayretler lçlndo k&ldtk
Daba b:uıkıı. baskınlar dn bekllyonız. 
Fakat Slngapur d~cmolldir 'Ye dQş. 

mlyecoktlr.,. 

Kubabat llaflerı 
n.ıı,tar&fl 1 Del .ayfadfl 

ralt tcsblt cdilml§tlr. 
Toprak mahsulleri ofis1nln satm a.. 

labllcccğl vasıflar §Ulllardrr: 
iBuğdaym va.sına rı: 

Satın aımabUmclcri prtJ.a.rmm yQJ 
do s tc.n fazla c.avd:ır, yUzde sten faz. 
ııı. cencbl maddesi bulunmryan vtı hek
t6lltro vezni 76 ldlogramdıuı aoatı 

olmayan buğdaylnrdır. 
Ça vda.rm \•acıfüırI: 
Salın almabllmc FUanm halıı: o • 

lup ecnebi mB<ldcsi yUzd S. buldaY • 
dun gayri unlu maddesi yUZdcı {>} ~ 
fıızla olmıyan ve hektolitre vczuı 76 
.kllogram l\"C do.ha yukan olan ~vdar--"' 
Jar. 
Arpanın va.sıflru-ı: 

Satın nlmabllmc eartınnnt hnlz o
lup ecııcbt madde y{lzde 3, unlu mad· 
do yüzde ( 5 ) ten fula v-0 hektoUtrD 
\"CZnl 61 ldlotrnm va daha yukan. 

Yula.fm ı.-aSiflan: 
S!ltm alına.bilme prtlarmı haiz o • 

Jup ccncb1 madde yüzde, t, unlu ma4 
d:ı yUzdc c~n ten !ıu:l .tıeı..-tolitnı ~

ni 46 kllogram ve daha yukarı. 
Hahtüt \•aaıfları: 
Satm nlmabilme -ıırtlıırmı haiz o -

lup yüzde (3) ten iazln ccı:ıcbl mad -
de ihtiva etmlyon. heı.t.ollt:rc vezııi 
(70) tcllogrnm v<ı daha yukarı ve 1~
r.lsi.ode yilzdc 40 tan yilzdo 60 a kadat' 
Sair hububat bulunan buğdayl r toP· 
ı'tl.k nuıhsullen ofisi \'e !JUOO ve ajaıı. 
lıkl nnın bulunmndı,ğT yerlerde zıraat 
bankası teşk ı tı, o!is §Ube ve ajSJl
ları tnrafuıda.n vazU'elCTl, Ucaret VC· 
ı:.lleUnln tensip c~ec<'ği klldc itad' 
edeceklerdir. 

ıki kişilik Japon 
denizaltıları 

LJIF'" IU>jtar.ı.fı 1 ilci ~ 
IAk hamulcsi ta§unakto.dır. EöylP 
yn kendi l !ldlnl ha.va.ya. ~rmak >"1-
hut gemiler" vo liman hedeflerine b· 
anıız edebilmek ltab1llyıetind<ıdlr. Bu.O 
lan idare cdan1''11i.n, bedoflcrino ula§· 
ınak IG}n kendi hayatlarım bile tehli. 
byo koyacak kadar Qmiuıtz huekot
lcr )'&pnbilccek olanlarda.n meçlldlli aP 
1stalı7or. Bu kilçük denlzal~ 

bir sube.)1ıı b1r er bulunmakta.drr, 
Bunlar o JtadAr kllçükUlr ki, her • 

b&Dgt bir geminin ~~nde ~ 
blldl(:l ı;1b1 A.deta. kurtarma aand:üla· 
rmm denia fndirilıneai kıMSar kolay • 
Jıkla su y{l%Unc bırakılabilir. Bunlat' 
onJ1d metre uzmıluğunch Ye bir bu~ 
metro ~litfndedlr. Gtlftl"te kulesi 
ı.37 yQknckliğlndcdir. 18 pu.!luk nci 
tor:pQ taormattaaır. ~ &mıttlCl' 
Genizaltılanndıık1 tıorpmor :n pulfOJ: 

tur. Aorodunamkıucı olan bu s!yrıll 

:renkteki gemiler t-lektrlk bat.Atya.lı! • 
:rile hattkotc g~ı:ıııekt~ 10e ...tte %ıl 
mil stırot!e glt!MJttdll'." 

Meıat bir BltJU ... 
ERki Edlım. mcbual&.rmdaıı .Bil,oı> 

Biler lbrahim Bey tonnnı Yar'bO:ı' 
::Mı:>.stan Alpe.sı~nın atııı tısteguteıı 

Nredet Şa<U .Alpaslazıla tUoca.rd:ın .A· 
saf Umar'rn kOçuk hemf1rcs Baytın 

Nııdircn!xı nlpn tıtinmleri bugün or
rluıtvinde ylllteek rilt.beU bir ook 5UbaY 
l!.mı ve gfiz1de btr kal•balllib blaU· 
rundan yapılmı~trr. 

Gerı:t; l'l'İŞ!lnlılara saıı&.Uer L1.1m"J'l'll 

edcWL. 
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Mahkeme .... J 

ı Kendinizi sevdirmeye ve bir 
dost muhit yaratmağa mec
bur olduğunuzu unutmayınız 

~alonlaranda 

8egoğlund bir eğ
lencenin lıi ~agesi 

Çok tlod tutan oe dMtlannın itiyat lıa. 
line nelmenri§ kabahatlerini al/edebilen 
ldrr ... ela, hayatta, ~ok muva/lak olmlar. 

mik)!tula bi.r J0&t muhiti yapmaya '!;alt§· . 

malıdırlar. 

Aüe arCIMnila olduğu kaclar, l1öyle bir 
muhite ticard .alıasıncla da ihtiyaç vardır 

Ticaret aleminde böyle bir muhit yarat. 
maya muoallak olamıyan tacir, olduğu 

yerde sayar ve bir adım üeri gidemez. 

Sun'i jilet yarası nasll 
yapıhrmış ? .. 

Fazla para kazanmak, zengin oe muat 

olmak için bir iman, cemiyet İfİtıde her 

şey;.ıen önce kendini sevdirmeye "e büyük 

.\aUyc yedinci cu.a mahkcmCSinin 
~do 20 y&Jltırmda kıı.dtı.r g6rtinen, 
' boylu, kIVH'Cık saçtı, eımor bir 
~. etrafına topladığı kalabsl 
~W harareUi anlatıp duruyordu. 

- Bo.ID. bir değil kl. birader, kıı.ç 
'4.ııesinı sayayun s11'11 r Daha blr ay 
~ıı olmttdı bir buÇUk &ene gtydlm. 
~ de ~n ı;açlının blrisl, ba§ıına 
- dtll-Umlü bir conıp ördU. .Amil bu. 
'- da aUatınz., inşallah. 
~eraklılo.r tabii dellktınlınm ooıma 
~en 8B dUğtimlU çorabın mnlılyctt. 
fl~mek için 88 sual sormakta 

e.cı.knıedller. O, elini l!lkaydane bir 
~lde sallryarak: 
.... Hıç, dedi, no olacak iti, g nçllk, 

lı.. .. esııs Erzurumluyum. Ara.da bir 
~ya ,eur, eğlenir dönerim. 
~erde de ~ylo Boyoğlunda tat. 
~ gece geclroyim, d dim. öteden.. 

tanıdığım, .Abanoz ı:okağmda 9 
lı eve gittim. Blzlm orada 
va.rdrr. Geceyi kendisllc bere.. 

iıt lecimıcğo kıı.rarlG.§tırdık. S71S 
p~n olarak verdim 

llaticeyl a.tarak ı;ezınoğc götür -

~kaat, §Öyle bkkaç kadeh içmekti. 
t sermayelerin hali maltun Hlç 

"ttan blr hır Çlko.rdı ve sonra ben! 
<ltıtımız Papağruı barmd:ı. yaınn: 

k, dönclU, ı;lttL 
~ canı !..sterse. Değil mi be canım. 
~ de ısrıır edecek değilm ya? dön.. 

eve gittim: 
' .Mama blzl.nı 375 fil ver, ben gL 

~m! dedim.. 
tala HaUOC k.arl§tı: 
'iliz eenı'leıı beş para b:.lc nımn.dık. 
)dl bas! dlye ya.kama sa.nldL 
°l'abtt gUrllltil, pattrdıyı sız dll§'!l • 

•ctrıaanın tuttuğu yol 
llugUn Fmnsanın içinde buyült 
fikir Jm•-nn ması bir faaliyet . ' 
)&eı peywı olmu bonzi.) or. 
t.rnfta fsgnl kuV\ etlerin o bar. 

~lp memıı"uniyet.slzlilt l>endJ.;inl 
ttirfyor. Abrum l_gal mal.."lll'!• 
btmu Yabnclllere ·ve komunis!.• 
lllaletmek polltika<;ın, taldıı 
lia:r. Fakat ll'nı.n ada \"Btan 

bctfnln yalnız f'rn.nsız 'l"nhn--
• e 'e Frnn ız komUnl-;Uerinc 

edece~inl bizim aldımrı kn. 
edemez. "Komünt t" kelimesi 

altmdoJd memleketlerin heıı
de \atnn ,.e istiklii.1 n kile hnr • 

tdcn insani ra ~ pn.;tınlmı 
..:_tfkct haline gclnılstir. 
:,.-.ıtsnl!Lr on mdıı ehemmiyet 

1 kap eden boğuk b.r mn -
et, bir ,·atan ,.c scrcl hl si 

t1at olmasaydı 1.9., ııJ'ler, Bou. 
ler, Darlnn'lar ~oktan Alm:ın • 
ile bir nnla mn. yaıtarlardı. Ft• 
bunlar bflc .ıUman tekliflerini 
le imkiin "Öremedilcr. Eo nıU.

. c üu-,.rinc Fransrl: ınilletinin 
tet han~ine kaydedilmek icap 
~L bİ.! §eY, bir i}ilik bulunduğu. 
~"ua.ta kifidir. 
: ~sa mlltarekcden hi!;bir c · 
"'ll.llln>c..tl. lnıaııynıhıki bir :alil. 
• ı;eı;c:n ·esirlerin \'atana ın de~· 
llı\isud~inl bile istih al edo· 

~ !\fali Ye ik1ısadi ııc kndıu- SJ .. 

tı.~t ldmle bulundui,ru malUmdıır. 
"ll'>fl Ma miitnreke ile mulıarc • 
't&.'itncla fidcta hiçbir fark me,·· 
otnw1ı.ı::,'ID:ı göre, t akiıl cdilmi 
hattı hareketinin tekrar gö:n· 

~ "e<•irilmesi icap edeceği uek 
1 ob.rnk zihne gelmek iktıı:a 
I' 

<\t~anyanın Fransa doıınnın:ısıu .. 
'te F:r.msız Uslerf.nden istlfüdo 
t'lr tema~Uert nz çok bir ha • 

..... t oJdn ;i iiphe-si7.dir. Bnnlıır 

. ~ de\•let nclambnna cllerir.
.""& ne mühim kotlu bulnndtt· 
: anlatmış olac:ıkt rr. Frons:ı 

lı.ı OZb.rı 'ntanın h:ıkiki menfwı. 
~ litına mı kullanacakt:ır? Yok
l'ansanııı lmrtulu u han.d yolu 

I' lct.!ı. olduğunu anlıy:ı.rak ona 
~ bir ,mra.r mı w•rccı~lctir? Te

itt l~inde :ıllanı11 h1<'lıir 15cy 
1113 ı ihtim:ıli de 'nrüır. 

~&tuıın hnng'I _ıkı t6cih ctlecC!" 
dbıemez.~ de a ~ri olarak 
İstnd~ b~l•l"'nen şey hl!: ol . 

1:1!11t:ırekc allIWnına ~ercek
tla«lJk k:ılmH?dfr. 
litısty n Ce.llit Yalı;ttı CHa.ber) 

nlln. Derken kc.ın ka?.ıığı yırtıldı, t~ • 
ytıUar, di!dükler blz\ yıı.kaıadrlar, 

Fnkat ı;lnıdl rnahlrn:iı8de 6ATG;ıı. 

dlm d~. beynim attı. Mc-ter Hatace 
nem suçlu, hom güç1U. Paramın tlaeı!i. 
ne oturdukUuı başka, benden 'ii:ııtlntl 
jiletle ke.'ltlğimc cla.lr de davaı::}"Jn19. 

MILLT KOTOPHANEM 1ZDE SARAY 
OOGONLER1NE DAiR Y AZILMIS KtT APLAR 

Hıuıgi jılc.t, ı.nngi yti7. t in t!:tndım 
çıkamadım vtt.ııeltun. 

Bu mrad.ı. mUbaşlr du;an !'ıktı: 
- Ekrem, HaUceoo! diye eclllendt 

Adı El.rem olduğu ıınlaşılan genç: 
- Ha. l§Uı çağnıyorlnr. F.:yvaNBh! 

dlycrc.k nyrlldl, :mahkemeye girdi. 
Dawıcı HnUce mahkemeye ~lme • 

ml§ti. Ckçen celsede dinletiımlg ve 
E'creınln yUz!lr,U jlletıe ynraladıf,ına, 

dair ifade vererek mahkemeye b!r de 
yl.ızündc sabit !z kaldığın& dalr rapor 
vermiş. 

Dôrdüncü 
Hehnıedin Edirne 
düğiinleri 

Ekrem va.kayı yukıı.rdald şcktlde 

nnlnt.ıi.rnlt: 
- Ben sıı.dece umumhancye gulip 

paramı ıstealm. Jilet talan çe1tme:lln,. 
Kimseyi de ya.ral.nma.dım. ırura ab • 
~orlar, dedL 

Nabi ile Ahdinin ıurnamcleri - Sünnet edilecek sehza. 
delere verilen hediyeler - Hatice sultanın gümüş araba. 

SI - 37.000 tavuk, 5000 kaz ve 6000 ördek kesilen 
ziya.f etler 

Bundan aonrn, §ııhit olara.k Bokir 
o.dında b:rlsi geldi. Bekir şu e."ltereımn 
ı.!adede bulundu: 

Surnıınıclcr, ıetmW a&rlardaki 
Türk hayatmı g6atetmek bakmımdllII, 
UırthlmlZin en luymetıl kaynakların • 

- O gocc b<on de cvdeydlm. Bir a. dandır. üç yıl kadar cvvcl, H&bcr sU.. 
rııltk mıglu EJu.cm geldi. lM\.icc Uc t.unlıı.nnda, Uı;;Uncü .Ahmeclln oğullıı... 
,yuknrı çıktı, bir mUddct ronrn HatL ı·mm mutsntnn ve muhte11oın sünnet 
oo yauuz olarıık lncll ve m.&DU.)'a 3715 dUğUnU haki~ devrinln gözclo pır. 
kuruş verdi. Yııı nn Rant sonra da Ek. lCFl.nden Seyld V@i taratmda:ı kate. 
remle beraber kolkola dı,.'lllrı çıkıp mc alznmf/i surnnioeyt. bugünün d!.11. 

gittiler. ne çevirerek on on tıeıı gUn lmdar .sil. 
Fe.knt bir müddet oonra Hatice yal. ren b1r yazı sUsllcSl ha.Jiıı4c ne.:ı~t • 

nı• döndll. P inden de Ekrem g-cldl mıoUm (1); bugtlıı de Döı-dUncil Meh. 
Biraz evvel verdiği pa nıyı fl!to<!i. Ha.. mcdln Edirne dUğllı:ılcri hnldanda ~
tice: leme almmııı iki laymcUi cserd<!D bah 

- Ne parası? Bana p&rft, ~rınedln scdeceğlm. llerde, ilk i'ırs:ıtta, bunla. 
sen T diye kav ıı çıkaror. Dlree ~ n cı.. '.Haber ıiUtunlnrmdıı n~rcJoco. 
poll.ısler gelerek her ikblnl de akp s<S- ğtm1z1 okuyucuıanma vaadedlyorum. 
tUl'dlller.,, .Nüblnin sUrnıımesı, manzumdur. a::: 

Hdkim, kavga smumıda yaralamAk binlik bir girlzgAlıtan ''e Z2 binllk bir 
falan olup olmadığını eordu. Şahit: nalttcn ve 32 blnlfü blr medlılyeden 

- Hayır, dedi, ''trCt!'! ı;adeee Hıı.tL. ııonrıı •'lpUdaJ veknyll sllril hUmııyun., 
cenin yakasma ~· c>• ml§tı. Fah"a.t o • <1ıye mcvzua giriyor: 
ruı. vurmadı. Hat.lcenln yUzUnde de ' ·Hicrl 10S6 yılmda, Nrdün<:U Mch • 
yara. yoktu. Yalruz ~rasmı tcbo.rllz met, Edirnedc iki bUyllk dllğtln yapL 
ettkoyim kl, umumı kadınlarm ddetl. yor: Oğullan Mustafa ile Abmedi 8Un 
d!r. Heriıangl blrlslnc kızdılar mı, he.. net ettlrtyor, kızını Hatice mltanı da 
rnm tımaltJarile yil?.Jerlni çlner'Jer Te acvgill gözdesi ikinci vezir musalılb 
lllıt1lne tentürdiyot sürerek b.rralarlar. Kuloğlu Mwıta!a pıı.eııya veriyor. DU. 
Bu ıekild tunak izi t~nUll'diyot ile ğün ı.:ı.zrrlıklarından b:lhsedcn §alr, 
knp.:ınır ve yllzde birkaç aylık mblt DU vesile ne vezirlerin padigaha. \'e 
iz bırakır. D6ylecc suraUarmrn JYoUc ııchzndclere takdim ettikleri hcdi)·cle. 
kcslldlğlnc va 83.bit iz lca.Jdrjtma dair ri de lmydcdlyor: 
doktorları bile nlda.tabillrkı·... Sadrazam k6prUIUzade Fazıl Ahmet 

Bunun üzerine müddeiumumi mua. pS.§ll, Dkrdllncti Mehmede: Milccvher 
vlnl rnporun okumruuımı lsU:clL Rapor c!lUi nefis bir kur'an, Şeyh NizAminln 
aa Jlatioenin yüzUıı.Un rol tan!mda nefis bir "?d&hzcnlllcsrar,,mı, mllccv. 
4 sruıUm Uı:'Jnluftunda bir sıyrıjt oi • her takımlı bir l<UheylAn, murassa bir 
duğu ve Deride sn bit iz bn-akmam c.ıtm k{l.se, bohçalarla kıymetli h-ııma.~. 
muhtemel buluduğu yazıJ.ıydr.. lnr; bUyUk fJChzad ye: Kllcevhcr cllt. 

MUdd,..iumumt bu vll%iyet kn.ruııım. h bir kur'antl:erlm, Mollo. Clurılnin 

da Hııt!cenin yeniden mua~ı ta.. nefis bir ''TuhfctUlahrar,,ını, c~ bir 
ıcp etti, mahkonıc de bunu 1-;aruı e.. muro.klta (Arap hartıcrtıc yazı 

derek muha..~emeyi bnıdm hl!' g\lne 
bmıktı. 

ADLtn:~t 

- Bl:nce her 0~' anl şılmıŞ
tn·. Sinan! Simdi 'hanim araştrr. 
malarnnm hedefi, a.emm donınıı 
t.esbit edebilm ktc'Q ibanttir. 
Bundan sonra en millıim teeril
beyi kenmmdc y:ı.~. 

(1) Seyyl<I \'c.bl>I, Sarııliıoe, Çığır 

kttabc'1i, 25 kunı~. 

m~ı kitabı), bir de, varaltlan oyma 
n"!ls bir kitap, fevkala.do gilzol bir 
~ehıuıme, mUccvher t&kımu bir kUhey. 
l!ui, Uç 158.dcı at, b1r clllllL!lı sorguç, 
Uç acJct "§Uh ve dWl.ra gulman,. be.:J 
bohça kıymet:ıl kumaş, iklncl şchz:ı. 
®ye d buna benzet" hediyeler sunu. 
yor. 
Sadrazamd:uı sc.;nrn, JkJncl vezlr 

muse.hlb Mustafa pn!la. UçflncU vezir 
diğer Mustnto. paşa, beştııe.I vezir Yu. 
suI ~. n~aı ve müverrih Abdi 
pa§D., ve diğer devlet rlc:ı.U mcvkilerL 
ne mtlnasip kıymetıl hediyeler vcnyor 
tar. 

Bu sUnnot dUJ.'UDU. on bqı gUn on 
be§ gece sürüyor. !atanbulun en mea. 
bur oyuncu kolları Edlmeye get!rfli _ 
yor.: 

Blrl Ahmed kolu tabir olunur, 
l\libir, bflrbanmı gUrse, tuımmr(l) 
Birisi dahi cevahir koludur, 
tsı rnobpal'f'lcrlc doludur (2) 

Edimedc b1r (Edirno kolu) ve bır 
de <Mısır oyuncusu) dUğfinn fotnnbu. 
lun bu mcııhur oyuııculaıile beraber 
dUğUne neşo ,·cs!lcs1 oluyor. Şalr Nabi, 
oyuncu kollo.rmdan ba.§ka, ziyafetler, 
cg-ıenoolcr, soco feııcr ve mcşale do. 
nanmııtan, fü.fck §CJ1llklcrt hııklonda 

birçolt tafsllAt veriyor. Şehzadelerle 

beraber ~O çocuk sünm:t cdlllyor. 
Edime §Ckcrcllcrl, dU:;ün mllnascbc. 

We bUyük bir şeker aıa.yı tertip cdl. 
yorlnr Her biri flç dört ndamm ta§L 
dığı, m, at, batık \'Csalr hayvan su. 
reUcrlnde f}Clılrler yapıyorlar. DUğtin. 
den sonra dn, Edirnedc, Edir:nc tnrlb. 

(1) Mer>hur OC\'tlhir ı,olu, E'l<liyu Çl'. 
lcbkt"l"I taı Ilfit cilt ı. sayfa 618 den. 
(%) Meshur ı•cJıfü1lll Abmot kolu, 
ı;;~uyn. ~)t'lobJdo lılı kol Jısldarıdald tat 
~llli.t blrinci ciltte 616 ncı sayfadadır. 

icrlnin ltaydettlğl bllyük blr at ko~ 
su yapıl.ryor. 

İldncl eı:erc gelince: MQeilifi A..b<Il, 
Oö:rdüncQ Mehmedin k~ Yu. 
E"Jf ağanm klWbi41r. Eacr1n1 de Yusuf 
ağanın emri ile kaleme aııror. N&.bl 
ile Abdinln surnameleri yekdlğerill1 

tamnmuyan lld JaymeW vcısiksdrr. 

Abdi eserini Uç fasıl ür.crinc yazını.,_ 
tır: 

BJrtncı :rasıt: DUğiln hazırlıklandrr; 

· 1sta:nbutdan Alımet kolu ve ceva.hir 
Jtolu gibi mC§hur ~yuncu takmılan. 
ha~-nlbadar, kuklacılar, hanendeler '\"O 

snundeler getlrtitlyor; Edlnıede bun. 
ıara konaklıır talı.sis edlllyor. Gelin 
Hattoo sultanın, musn.hlp MustAfa p:ı... 
şnnm sarnyma giderken binmesi içln 
gUmil!}ten bir ıırab:ı yaptınlıyor. Ye. 
tnl!kk:i hnzırlamalt için 150 h:ıss:ı ah. 
t,:ısınd:ı.n bs§ka., dışa.rdaıı da SOO ııhçı 
tutuluyor. DllğUnlcrdc 200 tııblckft.r, 

100 S3lta, lOOO fazla. §Ulccl, SOO tersa.. 
ne esirt hizmet ediyor. Yemekler için 
37.000 tnvuk, .SOOO ımr.. 6000 drdck 
toplanıyor. İznlke gBndc-rilcn Çinici 
b :ı mtıT.ifcUlc nc.kcr "o me,rub:lt !.çln 
3000 mev1fıt tabo#t, 7000 Mi tn.b:ık, 
1500 kcı\'rtnOZ. 200 !:ini stlrahi yaptır. 
Ulıyor. 

İklııei 1ll.Sll: SUnn l dUt1lnüclür; 
On be;; gcco sllrcn düğiln anla.tdıyor. 
On bir ~roda oınn bUyllk BChZs.dc 
Muırtııfa (~). h&LS odada d::ı., ctro.rı cc.. 
vahhil perdelerle kapatılmt§, bir gU. 
m~ tahtnı üzerinde sUıuıct ediliyor. 
Ameliyatı, ccrralı.b:ıı::t Nuh Çelebi yn. 
pıyor. 

UçUncn frısıl: Hatice sultanın dU • 
ğtlnUdUr; bu da 18 giln devam ediycrr. 
Damat .Musta!a paşanın gelin sultana 
verdiği hediyeler 511nlnrdır: 

mr elmas yllz{lk, mücevher blr tac, 
lnücevhcrU bir sorgu~. milccvber yoL 
lu duvak, mücevherli kemer, bir zum.. 
rüt küpe , mfloevherli bilezik, mlli:ev. 
l:lcrli ayna, mUccvhcrli tı<.ç lıutuıru, mü 
cevherli nııım., mUccvhcrli topuk mesti 
mUcevhcril çizme, dib::ı. kaplı kUrk, 
bir bohça ayak bcZi denilen telli ku.. 
ma.,, HaUt:o sultsnın ise altın ve gU. 
ınilş C\' c ynsı. b, 1.ur talomı, som sır. 
mu ıo:· " • • " "e mO~\'he.rnltan mU.. 

( ç) Hll • iN.' üı;'ÜIH..'U !\Iust:lfıı. ün\'n.. 
nll t'Ulüs t'dce<'litlr. 

- İyi nma s~nin sükat. aUJ 
kalmış ~.r UZ'."Ull :yok h, .. Bu d~. 
nomeylc neyi tedavi edect>ksin. 
nğabey! 

Sabir lher zamanki soğukimn. Yazan: ISKENDER F. SERTELLı 
Wığmı muhafaza cıOOrel:: gülme
ğo başla.dl: 

- Herkes kendini ib.'Uilanndan 
iyi 'bilir, yavrum! 

Sol elini uzattı: 
- Şu küçük pnrmağımt g-ör_ 

dün mü? 
- Ev~ •• Görilyonım. 
- İ§te benim ibu purmn~ 

kücük~beri mefluç bir ha1de. 
dır 1nmeli gıın ilıa.reket::siz 
durur, fakat öt.eki nal'mnkları. 
ınm gayretiyle, vaı.ife gÖ1"meden 
~-

- Canım, bir J..ii.cti'~ pan11ıık. 
tan ne çıkar? 

- re mi çıkar? insa11, vazife 
görmiycn ibir uzvun varlığı knr
şısmda ne derin fbir 1"" ... p duyar, 
bilir misin? Bu :ı.rr.r..trrmıılcrı 
yaparken, ilk önce aklnna hiç 
şül)hc yu!~ ki k~i parmn~ 
ü:-erinflp bir denetn'! yapmak 
geldi. Bu köpekten sonra. son 
d~ lmıctimcle ~. 

' Snw~•~: 

- Bir parfnağuu kurtnrnymı 
derken, bütün vücudwıu tehlike. 
ye koyarsan •. Ne yapsnz? 

- Bütün vücudumun böyle 
bir denemeden oonra tehlikeye 
dUşeceğini MDillJ\'Orum. Bu teh. 
likeyi ancak yiWde b~ :llıti 
maile ~min cdcfuilirim. 

- Bence tehlike yii4dc bir 
nisbetinde olsn. bile. yine tehli
ı·edir. Bunu mutlaka bir insan 
vücudwıda ynpmnk geı-cı~-... 
başkasında ·r::ı:pmclll mümkün 
değil m:dir, ağabey? 

- liayrr. Aksi netice vermesi 
ilıti:..rnalini dfü;ünerek, ilk önce 
i/:rne}i kendime mlnn:ık istiyo. 
rum. Yeni bir icat yümndcn baıı 
kalnnnı ölüme m:ılıkı1m etmek 
istcmam. Herhalde ~k mUhiın 
bir sinir bı1hran1 içinde bol''l!n.
dıs?lmm fa-1·1n'1"ı;m, tli>1:il ~'li 
S1n:m? 

"'1, Yaz ~ b-:ı isten, ağa_ 
h~y! Ş•rı. d'y.,,, kadar dtinvanm 

bircok yerlerinde böyle i~erl-a 
uğro..~tp muvaffak olamadan can
l::ırmı heder eden rjc:e kurbanlar 
vardır. sen de onlardan biri ol. 
rr 'l nı.sm •. ! 

SAOJDE'NIN BABASI 
ll.1STALAN1l'OR 

Moda ı . kcsinde Sinanla Sa 
cide kat'<jt karsıya g~ldiler. Saci. 
de çok telaşlıydı. Sinan, geı1ç 
kızın cilni s1ld1: 

- Nereye gidiy-0rsunuz böyie 
acele •. '! 

- Ba.bama doktor getirmeğe. 
- Rahatsız mı? 
- Evet. Hem de pek mühim 

bir mhatstzhk. 
- Tuhaf şey! BabanIZI ben 

öün gördüm. Sapasağlam ~i. 
yordu 

- lnsaıılar bôylecliT Kenc1iS1 
hekim olduğu h&1de ha.stalığınm 
sebebini anhyamadı. 

- So~ukal~lıiP' j!İbi bir sev 
mi? 

- Hayır •. Havır .. Böyle olsa 
merak ctme?.dim. Bu. günlük 
hastalıkla.rnnızdandır •. N~e o. 
luruz, geçer. Babammkı böyle 
değil. Beynine bir durgunluk 
c::öktü.. Birdenbire bir unutkan
! ık başladı. 

- ı\.Jlah Allah .. Bah mz bu. 
nayaca.k kadar ihtiyar değil,. 
G<!nC}, dinç bir adamın bu yasta 
unutkanlık ı;;öst<!rmesi doğru"u 
şa§tlacak şey. 

- Annem, bu bir ince inme 
b~la.mrıcı olmasın diye merak 
ediyor. 
Sae~ fazla. konuşamadı .. 
Sinandan ayrılıp yoh"Usu hızlı 

hızlı cıkrreğa başladı. 

• 
Silla.ıı ~döndü,..~ zaman sa. 

bir işiud~ Y<'ni gelmişti. S:nan 
duramQdl: 

SAYFA-S 

rıKro 
M ı: 

tSın şükür 
.l.da.un.n biriııl a.snuı)a gotüıil.ror. 

lannı.'9 Al i gibi blr taratbın yıığ. 
mur yağar, sokakları sel b:ı.s:ırkcn 

bfr tarnrtaıı da yerler 'l.'ICik vıcıı. ~

mu..-d:ın gcçllmezmi • 
Bl~ro adıını, etrotındakill'ro ldff. 

reder: 

- Siz no bltfm iDs:ı.nlarsuuz, der. 
IJÜ5, bu rerrot hJı.ftda, bu yağmur 

.LltmcJ:ı, ba ISf"J fll't.m3 içinde adam 
n&l'Gya gvtürUUlr mü'! Hey iruınf# 

merlı&mct ncrecleslıı ! 
Bwıu 16lten ooDAt: 
- Artmda1'. dem , haline bin defa 

~llkrct. lliç olm:tüsa brı yollan bir 
fı:ere ~lyorswı; ya blz.lm gibi bb' 
kere dnh döD:C(l()k ol&aydm.P 

7.:ı.ıınederim harp de insanlara böy 
lo diyor: 

- Hiç ı;ildAyt!lt etmeyiniz; laal!nlz.. 
deıı &nlAnmayauz; 918 bMlşmc1ıuı 

ııoma 31rml bir BCDe rahat r&baot; J'e. 
dlnlz lçUnh:, nrkıı.üsttl yatıp -.fanı. 

r.a balctmız: J'D .nıaazallab bafuma 
o• ııııcne evvel bea olsaydmı; lıugfbııe 
kadar ds :rakllnıu bımJunamydım. 

•ASRE'l'l!N 

Mektep talebesi bir ihtfyarc. 

Bir arkada.sı için yine bir ar4 
kada,şı olan mildUre tavsiyeye 
gelmigti: 

- MUesse~nde iyi hizmd: gö.. 
rür •. &na çok yani.mu dokunur, 
dedi. 

Sonro. iliive etti: 
- Esasen yabancı da değil. 

Seninle ilk mektepte beraber o. 
kumu<::. 

- Ya? Nasıl bir adam bu? 
- Saslan dökük... Kranta 

bıyıklı ağzında bir iki dişi eksı'k 
olduğu iQin lbiraz peltek kom.ı.<ru. 
yor ... 

- llk mektep böyle ihtiya 
bir arkada.cıım olduğunu hııtır: 
lamıyorum .•• 

rekkep gtizleıi kamaştıran clhazrnı 

buraya nakıetm~k imktınsıwrr. 
Abdi cscı1nln sonunn, dcvriııin dijlc>t 

iki dügunilnc aıt de bazr notlar llA?e 
etmiştir. Bunlardan blrt hlcrt 1116 
d:ı; stııınct dUğllnfidUr. 'OçUnetl .Alı. 
met, amcası iklnd Ahmcdlu Şelızad ... 
si İbrahim!, ve bUytlk kıı.r~ Musta. 
!aıım omu Mahmut, Osman ''C Bl\ıınü 
sUnnct ctUrıyor. li'almt, babalan ha.. 
yatta olmıy&n scbzadelerEl parlak roc.. 
rosim yapılnuyor. Şt'h?.adelcr, barem.. 
de kendilcrtııc tnl'.sis edilen odnlıırda 

dlnnct cdillyorlnr; her biri içln apı 
ayrı cğ'lcncclcr tcrUp edlliyor. JrlCri 
1120 de de 1ktncl Mustoianm kızı.arı 
Amine ve AJı.ıe sultanlar, sru1rnZıı.m 
Ali pasa.yta köprlllU zade Numan pa.. 
§&YA vcrillyor. SckiZ s:ıyfa kadar da 
tıu dOğ\lnler 1'.akkmcb tafsllA.t 9erl 
lıyor. 

öyle mmıyorum ki, v.a.adlm1 tutmak 
namp olursa. ilerde Nı\bl ne Abdbı.Jı1 
cserıertnl, knrllerlıne bUt.nn t«flll!Ame 
okutacağım. 

- Ağabe~ ! dedi. &ua ~l 
bır deneme salınsı Qsh2 aı;ınıı 
ama, bilmem ki mü&:.a.de ederler 
mi? 

- Ne o? Neden bahsedivor 
un? · 

- Bizim komşu hastalanm1~. 
- Sacide mi? 
- Hayır, babası .. 

Grip falan mı olmu~ •• ? 
Sinan, Sacidenin söyledikleri 

ni birer birer anlattıktan sonra. 
- Tam Senin aradığın bir 

hastalık, dedi. t<de asıl dencnıe 
yj bunun üzerinde yapm::.lı. z~ 
vnlh adamcağızın beyni eskimi.
Vazifesini göııncıncğe baalamıı; 
Unutlrnnlrk ve durukluk et~"ri 
bunu göcteriyor. 

- Doğru. Onun beyni üzerin 
-le mıik"'mm ! b:r denem~ yapı. 
labihr. 'e sanıyorum ki, benin· 
a13ım beyin üzerinde daha kola) . 
ve çabuk muvaffak olacak. 

Tccmiye lafa karıştı: 
- Ne o? Yine mi (gençlik a. 
sı) ndan bahsediyorsunuz? 
Sinan: 
- Ne yapalnn. yenge? dedi. 

S:ı.cider.in ba:balilnı lrurtnm1ak 
gcrek.Kızcağ~dcligroisokağa 
fırlamıs. hekime kO§uyordu. 

- Ne tuhaf şey bu? Ben dok. 
tonı dün goNlüm. Bir ~ 
}Oktu. 

(/) 1 Otn? ı·r 
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tırece le< ır ~e ıme sciy e· adamdtr. Doktor gerinip esnedikten EN so~~ DAKı.KA muktezldir. Hu .t:barla JS.12.9!!1 .saba.bmaan itlbaren tcgckkUlUmllz namnı• 
memişti ve b\.ndan bahse lü- - Her ikisi ~e a,yrı .. ayrı 

1 

sonra sözüne devam etti: l hiçbir kl.nııeye c;u\'al ~~slim edilmemesi ve bu tarihe kada.r mtıtcaJıhluere 
zum görmeyişinde.1 ele bizi bu sırrı kesfctmı:: oaabılırler. - Çocuklar ekseriya dün. ,( üçük ilanlar Kuµonv çuval teslim etnıi§ olanlııun alım§ oldukları ma.kbuzlan befg'Un zarfmdS 

Loranın da he.nnnı ile bera Bizim için en csaslr nokta yaya gelmek için en münase· ı {Hu ı.upuııa ~ı..ıeıııırc.k ı,:onıJe rıııx·cı. şubemize ibra:: etmeleri ııtımnıu ilA.n o~unur. (11137) 

ber Pariste bu'unduğuna ik- hunlann ne de~eceye kadar hetsiz saati seçerleı·; Alis Şip 4 oca:ua ~c t., "erme UMtıarı r.o :sııo . 

na etmek istediği rrıanr.s~ı lanıştıklarmı hılmek ve her man doğurdu. Bu aifonin bü· UııJ:i!.-ıidıt rmnı."ız ne,re-cıil•'<'Pı;t1r. E• .,.. BAYRAM \!8 YlLBASI MÜNASEBETilE -
ifade etmez rn ·? ikisinin de hususi hayatı hak yüh annesini ve annesini de l<'nıDI" tcı.;ıırı :;üodererı vı.""Uyucuhm.ıı G.. l b. I t • el .... ı· b• ı.._J• 

S •• • . k t k ld k d 01ıthfu• l,n)ıO"'' "1•r0 . ••rltı adrMlrrt uze ır ır•a Ve eget 1 lr n~l)'e 
aat uçi.ı ce~mıştı, tr;ı a kında müm iin o uğu a ar ben doğurttum. Bunu söyle· ~ u .. ""' " .... 

kum k H •lt H l '1 . d. k • tıl blldlnı>elerl ın.11m.ı A~.:> ... ~'li-•JANTE Tı"LKı• uy yo lu. ı op avz· '.:.-ı.m >1 gı e ınme ·tır. mele beni de pek gençleştir • l",. .ıtt 

d hAd' l b' · · t ' B" J k ı· t Evlenme teklifleri: a geçen a ıse er ızı ıp ı- ıraz sonra a po ıse c miyor. Aman Allah öyle yo-
dai esrardan uzaklaş'Lırmışa lefon etmiye karar verdi; ge ruldum ki! İnsan köyde dok· 
benziyordu. Bu hadiseler Hi· ' ce yaptığımız bu kanunsuz torluk yapmak için biraz da 
ran Darnleyin katline nasıl çılgınlığı polise itiraf etn.ek deli olmalı. 
bağlanacaktı. Zengin ban - biraz yüz kızartıcı bir şeydi, 
ker ve bize çay içmeye gelen fakat ben bu yaptığım işten 
ihtiyar kadın görünü~te biri· adeta mağrurdum. Hale Ja
birine çok aykırı ayn iki a- km faraziyesinin akla çok 

Doktora kahve getirdim, 
höpürdete höpürdete iç'~i. Ve 
tahkikattan bahse koy-'.llduk. 

:.~ Ya.! 29. bu3 lü2, balık etinde, a• 
1 çık kunırnl s:lçlı, Uk tahsilli, orta ha!. 

11, tanmınııı temiz, namuslu bir aile 
l;rzc, ya~ı il :nUtcnaslp, mao§ı 100 ı:. 
radan ı:ı':!nğı olnuyan devlet memuru l 
vcy;ı subay. allrnl ve ırnmıı.rla. alflka• 
.sı ol .. ıryan bir b:ıyln. cv'lcnmt'k ıstt? • 
rncktt jlr. (GU\'ı-n) remzine mUraea -
at. • G 6 

l\foğ,ı~., .. ında: )hıtıtercıu mli~terill"..rinl rnenınun e4ecek dı!recec1e 
muhtelif renkkroe 

KÜRK MANTOLAR 
T AKSI1 LE Satılmaktadır 

leme mens~p ayrı iki in.san· uygun göriinüşü bu g".lruru· Dokt.or Rant Amıabella me -
ı b h ı :,~ x nı; P.O, elıldl ı 1r mUcssescdc c;a -

clı. Darnley bir menfaat için mu biisbütiin arttırıyordu. se esı mevzu"J a s o unca ========-====================::::; 
1 

lı~ao, 160 Ura nyhklı, bir evl ve mur. , --------
ölclüriilmüş olabilirdi .. Fakat Telefonda Standişi bul · iı.dela öfkelendi. Bu kadının tazum cı;yıtm bıılıınnn, uzun seneler runsı bulun:ııı tıır l/'C::l\! 1, ararnıı.l:t.a . .sede :nuhasiplfü, JcAtlpllk ..-e btl~ 
Lora? mak mümkün olmadı, fakat cemiyet için bi,· tehlike oldu- yalnız yıııııynn bit• btıj', yaır Z3 !en dır, (!. T. 1-\ut) remzine mUrncaat. lıenzer lıılcrde {:11.lI§mak ıstc.mckted 

Lüella Kotesnaş iki muam bu haberle cok heyecanlanan ğunu ileri sürdü ve eski Aıne· a.ea~ı. 36 elan yukarı ollnamalt Uzere ~ ~ Hıı1•uk .re.•·uıtesi uıUda-.,·ımıcrin (t. Dcnlz) remzine mUracaat. 
ma arasındaki tek bo.ğdı: Hil Lester Harkvayı bulduk, rik~ adetlerinin unutulmuş dul lı"r bı!yanln görUşUp nnlaştrlttnn ' den bir genç hıı.itacla tki gtln ll(;leden ;;. ~i y~mda, askerlikle aJA.ka.sı (lJ 

· d. 1 d sonra evlcnml!lc lstcmcıktedlr. tadc c.• I sonra ve dlA-er günler ta~n olsrnk lıer mıyan, ilk mektep mezunu, eski ( 
top Havz bu kadının evıy ı, Harkvay derhal gel::nek üze- o masınn acı ı. eı .ıı dUmelc UY.ere roto:rana (H.G.E. 60) hnDgl bir ı:;tc çalışmak ~tcm"kte . ,,cnl yazıları bilen, hesaptan, d~ 
Darnylcy bu kadının itlerine re olduğunu haber verdi. Sa· Saat dört buçuğu vurdu. remzine müracaat. . 01 dlr. <O.U. 9) r. mzine mtirac.ı:at. tutmaktan ve buna benzer ~terden t 
bakıyordu, Lora bu kadınla at tam dördü vurdu; ve •&:am ı Doktor gözlerini saate kal· lf ve i-;çi arayanlar: ::. On!versito to.lcbnsl lıir genç. re~ •ayan b!r ı;cnç i~ aramaktadır. do 4 

beraber yaşıyordu. bu sırada evimizin kapısı dırdı. :;. Ortameklep 3 üncf.i ıırnıfmdan mi \'eya hususi 1.>lr r.ıl.lc~c:ıedc ehven remzine nıtiracaat. 
Jak birdenbire: v~ruldu. 1 _ Aman yarabbi! ço::uk . mall vazlyet!nln boznkluğ<ı dolayıslle bir UcrcUe ııı o.rt.m<ı.ktııdır. lN.B.) j "' 16 ya§mda., orta birden ~WSI" 
- Aklıma bir şey geldi,d _ Jak kapıya doğru yürüye lar, siz b-a saatlere kadar ne ayr:lm~. rlya;:ıyc t lıu\.·vı:tıı, yazrsi remzine ınUrac:ıat. bir genç:, herhangi bir mnesseee<Se, 

1 
lşlek, bira;- d:ı dalüiıo bilen l9 yaşrn• :ç. 20 _, .... aıi::la ııae ~ ıncı sınıfında aramalctadır. {T.R.B.) remzine nıUr' 

di. Darnleyi Loraya bağı - rek haykırdı: yapıyorsunuz? Uy.ku nedir ......, 
ıd d 

.. da bir bayan, ı·csmt busust bir mUcs. ol.uyan, bir rrer.ç, tab., ıını mııı,e<>tınuı ca:ıt. ..., 

Yan bag~m ne o uguw nu ü~u- - Kim o . bilmez misı"niz? ı .. _ ı rı b -'-d .,,. 111""1.·zce, fransız.ca, bu.aust de" - ecsedn , ·eya t caret.,.-,nc c n lı uı e temini iç!n r•l!ml 'l"eya hurus1 bir mu. ~ o~ ıı: 

nürken kendi kendime şöyle Biraz sonra doktor Rantla Ayıplar gibi Jaka baktık - az bir tıcrctı~ cnlışnıal> lstcmekted!r. cssesedc, Gğlc.ıcn sonra iş aramakta. ler veren bir bayan, gayet kısa f1 
bir sual sord:ım. Darnleyin beraber geldi. Doktor pek ·~an sonra sözünü tamamladı: \8.M. K\vcş) rem;:inc mllraca:ıt. dır. l X. 4) ren..-.~• ınüıacnııt. nıüddet zarflndıı. l<olayhkla talebel~' 
ölümüne parn meselesinden garip görünüyordu, elbisele. :(. Orta. m<ılttcp s \n1;1 11ınrruın nıe . * 1'lmaeal<: u ~'lr l;ir R ne ıma. o- nl ilerletebilir. lııtiyenlcr (1mrcıı l~· 

b b l k d 1 
(Devamı ı;ar) zun, ı7 ynımıda bir sen~. h<>rhııng\ bir l<Ul ımtıbıı.nların:! g!r:r.ek ı~t!ruckte • ren':ızlric' mUrncaat. 

başka bir şey se e o amaz ri buruşmuş, un ura arı ça· uıı" ~ K mUesr.ese, ticarethane veya roagazada dir. Kitaplarımı. temlni ic;m yardım * L:.se ınczunu, yzısı güzel, Dl ..J1 

mı? ı:.sascn mislers otes· mur irinde,· at,..~e yakla~b t ü bed ·' •·tu bilen "' ~ -x ::: JST 4N8UL BELEDiYESi iş aramakta.dır. ı . stUnalp) renız.I • etmelt istfyenlerln (YUct>J) rcmrln-e l!'C en anıayan. ua.. o 
nnş da para yüzünden ba§ka ve bir koltuğa çöktü. ne müracaat. milracaat. genç vaaat bir Ucretıe 1' aramaktl 
bir insanın hayatına kaatede· - Bereket versin ki artist· i~i! ŞEHiR l(t Karakter ahıbi, ıı ıcDe oku, c Atölyede çaıı~mı, el t,,.ınden an _ dır. (A.. N. 22) remzine mUra~'°ı-t 
ce1;: bir kadın değildir. Fakat lcr ve muharrirler gece geç 1 · TIY ATROSU mu.,, muoa.bt're, <.ıosyıı ve evrak 1:51e. !(yan b!r tıa:,·an, nranryo:-. Talip!crln :t- !"Tansızca ve Wrkçe iyi bileti ~ 
tahm;.1

1 
mümkün bir sebeb vakte kadar oturuyorlar. E· fEP&HAŞI rlne t.amamlyle ,-Akı!, dakUlo tınır. 1 <Vanat 15) remzine mUrecııat. eerl dıı.ktflo yazan bir b:ıyan b::; 

1 H' D 1 d l UJHA)l K.ISKL""UA Eeki ,.e yeni harfleri mill<cr.ımcl okur. I * Kiınsesb:. o;..-ur, )'azar bir çocuk bl:- nn.;:~de 1§ ar .. unaktadtr. "i ı 
Yu ünocn ıran arn ey ve g"' er eviniz e ışık görmesey .. nrr ş krll-' dl rtrm '14 Akp.m 20.SO da SenelC'rco 'Mullyc şubel<:rlndo çalı.~ . 

1 
ara.runaktadır. {Golıı.ta 1587) posta ku tokak • il· =en apa an • 

Lora Tiviningi öldürmek isti dim halim ne olacaktı! lıığt Müthic. Aile mı§, yliksck bir allcde:ı 32 y~da turuna muracaat. ~o. (P.B.) 
yebilir. gördüm ve hemen buraya hWdl.J Owdc.lnde b!.r TUr:.t gencı, çocuğunun, ailesinın :.~!?O Yll§tlldtı. t'sl;i ,·e yc.nı ttirkçeyl :/- Liae blUrme imtihanında b!rde.rt' 

- Hangi sebeb? can attım. Odanızdan gü . miluse.scde i~ ııramal,tadtr. l~efal~t 1 bılcn, daktılo kulln11an bir b!l)'ıiil; u. ten ıkmatl olan bir geDÇ, gelecek ıııı~ 
- Düşün Lo!a, hangi nok· zel bir kahve kokusu geliyor KOMEDi KISMINDA C:e '"·erebUlr. (TnıtH) remzine nıüra car:>thane veya lıı:>rluıngi bir mUesscte tihan mnddetlne kadar bot gezmeıı> ıJ 

. K d "fk Bugün Gll.Ddüz 14 de: caat, de !." aramaktadır. (S.T. 2) re.mzine bütçesini düzeltmek iç1n çalıpa1' 
ta mısters o'Lesna§ a o e b'Jrnuma. ÇOCUK OYUNU :J ' * Ticaret ll~i aon sınıfını.la, mu . müracaat, temektedir. (Dil§en) rcmz!.ne mUrll 
uyandırabilir? Hangi sebeb - Bir fincan kahve ister ... ı.. 20on t n.A9am ..- da hıısebe ve ticart bllömum bllg!lero vl!. :;. 18 yaımda, orta mektep mezunu caa · rtıİ 
onu deli gibi yapar? misiniz? SAADET YUVASI ht!, ııt.ıı tislii: de yapan, ('llnclC' rcfc. bir genç resın! Ye lmsuıri bir rnüesse. • :(. OrlaokuluD son sınıfmda.n, .A - Bilmiyorum .. belki gu · ,_ ____________ -!" ____ .._ ______________________________________ , \"S.Ziyetinin bozukluğu ytıztınd.m S.Y" 

1 

mış Uç sene dn.lre ~lcrinde çatı~ 

n
r.uar-,ub .. ı···lrhaamssna.m .... 01.lenungugruurunırnua· 1ı---H· ikag_e___ çocuk d og"" umun un arttı rı 1m8• , Y<l.7;an: A. A·ıNçcnlı-o ~:~~a~:~tı~ote~ıı:~u!~~ğig~eç tşl~~ ... Rusçadan ı:.ıeviren: Serrıct Lfü;el ~nadoluJ•a gtder. (A. Ateııcr) rrlTlı! 
bir tecavüz olan herhangi nllracaat. 

bir hadise bu kadım çileden h t I ' t :/· 18 ya:ıDda, orta ikiden çııuıı; 
çıkarabilir. F arzediniz ki Lo. Meşhur Rlemanso. parlamen_ s 1 na m a sus a 1 m a name I um. ve ~riinc paıınağımla tanmmrş mUP.l!Bt'sclerde ve Anad ~ 
ra Tivining ve Hiran Darn- t.oda şu resmi h;tabedc ibulun. dürterek (Fransıı!rr bunu sever. dıı mtıbayn.nt J.ıılerlnde çalıfm~· b ,,_ 

d 
· muştu: 1-er) diyorum ki Bonjunma bon- daktilo bilen, telefon fl&Dtralmdan -_J 

ley Kotesnaş ailesine aır "Sulh rnuahcdesin~. Fransa- di. Okudum, ben de okudum ve il. PARKTA l\ANAPI:. .iur. ama nidr1 l~il<;ük bir baya· L:1.yan b!r genç ar: bir Ucretle bet?ı"ı 
yüz kızartıcı bir sırra vakıf nın mümkün olduğu kadar fazla drhr.ct içinde kaldım. nın kalbini yaralad'ill?.? Siz, i!;tc "l bir müessı:ısedc çaıı,,mnk tsıaıııe'~ 
bulunsunlar. Aile ;ercfini ko· çocuk yetiştirmesi hu.su«unda _ Bu felaketin önüne gecmek KOMŞUM bu sualime ı.>evap verin!,. Der. t<>dir. (:Muammer) remzine m~ 
ı:umak için cinayet işlemek bir mecburiyet kom!lmamıştır. için ne gibi tedbirlerin alınma. hal, nerede d<ı, nrunl d:ı, tanış. :f. Ortamcktebin 2 iııcl BJ~~~ııı' 

bu 
.
1 

. . d -·ıd· Halbuki bu, mı.:ahedenin baş ye. sını teklif edersı'nı·~.,. Ben: trrınız da, ondan Eonrasr m:ı. a ıcvt ,·aztye!inin bo%uklut;u yw--~~-
günün zı ınıyetı egı ır. . d ul 1 .. N' . ? a· ""r ı· rın e b umruı ıydı, - c ış yarıarernız. ıyc ""' • 11m ! der. ayrı' ., türkçc ve rlynzı:,-esl ·- ı 

Fakat Lüella geçmiş asırla - Şayet FrnnSü. fazla c;:ocuk - :ıı~ransızın ne demek oldu dum. - Affederf'İnir., fak at siz, ev- ' veli: ve yazım gUZel bir genç, ~ 
nn kadınıdır, ölümü .~eref - yetiştirmekten var.geçerEc mua. ğunu elbette siz de bilirsiniz? - Şöyle. ba?.ı şeyler alıp sa~ lc.nı:ne~n. bahS\.--diyors~w., be. gı uir mUcsse!edc mUnasJp bir ucrt ı' 
.&izliğe tercih eden bir kadın- hedeyc en nrüanc maddelerin ~u. azizim. f)ll§ılacak bir mah- tıyorum. nı ılgılendırcn mesele ısc ~uk ış aramaktııdır. Adres: Eski ııaııP' 
dır konulmas1. Almanl.arm elindeıı luktur. Onw1 bildiği tir şey var. - Daha evvel? yetiştirme~~ir. nıı işten. a~hyan ·r çıkmazı No. -vı Ahmet samy~ 

• F k t toplarının al·nınası be:yhude<lir· sa o da, lra. tra...la-la! Ak§am - Doğrusunu söyliyeyim mi? adamın bırı bana d~d: k~:. A~· ı ~ Untverslteye oovam eden, bit~ 
- a a •·• Fransa, genede mahvolmağa oldumu hemen silindir şapkasmı <;e~mİ!'i bir şey, jandarma idare. şam olur olmaz Franst.ı, ısılındır ne ortamektep nıatemaUk 5ğrctll'ırı 
Jak sabırsızlığını göste· mahkumdur. çünkü ortada artıl> ba§ına geçirir ve Elisc kırlarında ı;inde fr.satcıydım. şapkasını başına geçirir ve Elise llğl yapmt§ bir genç, ortaokul tşl' 

ren bir hareket yaptı: Fransız kalmıyacaktır .. , kokotlarla kankan oymımağa Hım. Evd Fakat, ne o kırlarına kankan C\ynamağa ko:- bcıerliıe matematik derııi venneıı 
_ Po.tlama dur: Lüella bu Şimdi hakikat meydanda, kol}ar. Halbuki ben. şöyle ya- iursa olsurİ, siz beik1 söyliyebi: sar. temekted!r. A) :ıspa,a me::.arlı1' 

J'kı' ad .. mın b .. sırrı bildikle- çocukları olrnıyor. pardım: ımi.Ec kırlarını. yasa~~ lirsiniz. Fransa.da c;ocuk doğum. .. ~~~atabını, mu,·affakıyetle ı ,:ak Buşe apart. No. 3114 de 0 J3 
... ... Demek ki atalaıımızın: "Kun- et! Ati: karmca meydanını. ka. !arını mttırmak için ne yap. nuJdu: mUr'lea.ıı.t. 

rini haber aityor: Belki bun. duracı kundur:ısız ~ez<::r .. ,özle. pat! Şimdi atlıkarıncalar da malı? - Koşmak nıı? &nim elimde .y. Lisenin fen kıammdan mezuıı 
lnr bu sırrı açığn vurunuz di- ri bir hakikatmiş! z2\ k etmenin .?.amam değil'. - Ne mi vapmah? Va~ıta ma. pek koşamaz. 'Tecrübe ct.c:in de 
ye kadını tehdit ediyorlar. ~u çocuksu?..luk denilen Ye hiı. Graml • Opernyı da kapatırdım. lum. göreyim onu. Ben l~emcn evinin 

s;enç, hergilD aaat 19 dan 2{ de l:~ r 
çıılt§mak latcmektedlr. (M A. 
remzine mOracaat. Kadın 

0 
vakit korkudan el eli tün bir milleti yokctmeklc teh Karınla enic otur. i~te .senin - Yani? önünde, onun kar!:fIBıa çıkarım: 

dit eden bu nıüt
0

his felüketin ö. ic;in en iyi opera bu, A~m saat ''Nereye, mon ami Jan ?,, "Kokot-
gibi bir halde ismini kirlete · nüne nnsıl •11;.-cmeli dokuzdıı sokaklarda reydisefer nere ~~~~~~ kiJ~~~~~~ !arla. kankan oynamağa gid.iyo. Alclınmz: 
cch çamuru düşünüyor, de · durmalı. Bu saatten svnra soka- ~ir genç otur~'i.ktadır. Aynı rna. rum .. , ,. 
t;;· ochıinıa hedef olm~k di.i. Jkn, gcre;ı matbuat akminde ~a çıktr ınr. hemen bir l)Olis, "Ya! Ben ele s•z otuımağa. gl Al&llda mntz1erl ,_.h ~ ı" 

. . , h m .. l "de "
1
• başkan n't>vkıı iı-p.el ediyorsam onun ya.knsınıı yapt.~sma lı ! "Ne- halde Lufa ndmda bir kız da o. diyordum. Elı, siz gidin, ben de lr."lJyueulanımzm aamlaraoa ~ 

:c ·cc!lın ... La .anı ıı: c ı.ı dn , l o'· mu"'h ~ıı-·"or Ben ı'e .... ·apı,·o-·""' Bu ..... •·•uplan ı~---e-•-Aeo (ne: _, - , L l J ı.. .. "'care )O.· •nc:c ( " .. ım. rcyC'' Ha:-r.«li haka"ınl eve dön!.. ~ "''" · ' J ~ •u.u•. yalnızlıktan canı sıkılma.nıa~ı ........ -~· ...._. r-vor. ı;-ı o a, an.. ca:.ı.: •• ın b' ı ı .. , •!· J Luiz'e ,...rr1'..Jı'1·or ··e ,11·'-·orum kı". •-- ._ _ _,,., b•r ..c'ft -·b.ıtı•. '" a~...-
J ın.-ıcııa ... ) 1 muıO\'azı ıeporuır Ben, aıizinı . Fransızı bcs pnr- \ l ., " ""., i~in karınızla kat\'?! karşıya otu- ...... ....... .. •- - - ~ 
l.i Jaıı p:c:ı rip Lir ".ekilcle bo. blu~nC\!U'ıht ıc ·ı C'•>k sivri yn_ - .. b·ı· . ''Ah , m~dm:ızcl T...uiz ..• Siz, aşk rur ..,..ı.·bet e..L. ·m &ıı. mon '-IMlar n aaat n dm 90Gra ııJdı - ma~ım nb• ı ıı m: lrn.la.1a·!lını • ::;vn U"~n . .n.ı•, ~r. 
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